Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Svinařov konaného dne 14.9.2011 v 18:00 hod.,
na OÚ Svinařov
Pozn.: v zápise jsou přítomní zasedání OÚ uváděni bez akadem. titulu.
Program zasedání:
1. Uvítání členů zastupitelstva
2. Zvolení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3. Kontrola usnesení
4. Finance OÚ - info

5. Poděkování organizátorům akce Rozloučení s prázdninami -„Svinařovské hraní“
6. Zpráva THS svazek
7. Žádost o provozování VHP – VILLA
8. Zřízení věcného břemene – pí Šplíchalová
9. Došlá a odeslaná pošta
10. Diskuze
11. Usnesení

1. Pan starosta obce přivítal všechny členy OZ. Přítomno je 8 členů. OZ je usnášeníschopné.
Pan starosta přednesl výše uvedený program veřejné schůze. Program schůze byl
jednohlasně přijat.
Hlasování 7:0
Omluveni: Jana Husnajová , Miroslav Mach
2. OZ odsouhlasilo ověřovatele zápisu: Jaroslav Pružinec, Zlata Šmausová, Marie Suchopárková,
zápis : Romana Horová
Hlasování 7:0
3. Z předchozího zápisu: O

4. Pan starosta seznámil OZ se stavem obecních finančních prostředků. Dále pan starosta
připomněl úsporný program, který byl nastaven z důvodu úspor obecních finančních
prostředků. Úsporný program musí být i nadále striktně dodržován.
OZ bere na vědomí

5. Pan starosta poděkoval všem aktérům za realizaci akce rozloučení s prázdninami „Svinařovské hraní“. Respektive všem sponzorům, kteří tuto akci finančně podpořili. Dále
poděkoval hasičům za pořádání veřejné zábavy.
OZ bere na vědomí
6. Pan starosta seznámil OZ o jednání z 2. členské schůze Svazku obcí TSH, konané ve čtvrtek
25.8. 2011 od 18.00 v sídle svazku. Na dalším jednání bude vypracována Obecně závazná
vyhláška pro obec Svinařov o odvádění odpadních vod a poplatků za stočné.
Hlasování 7:0
7. OZ odsouhlasilo provoz výherního hracího přístroje (dále jen VHP ) dle ust. § 18 odst. 1 a)
zákona č.202/1999 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách v platném znění a to v
pohostinství „VILLA“, Hlavní 39, Svinařov
Hlasování 7:0
8. OZ odsouhlasilo zřízení věcného břemene z důvodu „STL“ přípojky Svinařov čp. 165,
pí. Šplíchalové, kde obsahem věcného břemene je oprávnění plynárenské společnosti RWE
GasNet, s.r.o. zřídit a provozovat plynárenské zařízení.
Hlasování 7:0
9. Došlá a odeslaná pošta
Pošta odeslaná:
− Finanční úřad Praha – západ, Žádost o posečkání s platbou platebních výměrů č.
350519/11/060984203148 a č. 00374279/11/060984203148. Odvod za porušení rozpočtové
kázně ve výši 10.846.000,- Kč a platebním výměrem vyměřené penále za porušení
rozpočtové kázně vy výši 4.295.016,- Kč.
Hlasování 7:0
−

Diskuze: Pan starosta seznámil OZ o napsání dopisu pí. Šárové ohledně ukončení nájemního
vztahu na pozemcích 500/16, 500/17, 480/1.
OZ bere na vědomí

− Pan starosta seznámil OZ o jednání s ing. Hnízdilem z firmy BHL- MONT s.r.o. Kladno, ohledně
komunikace v ul. Hlavní, konkrétně o nefunkčnosti odpadů dešťové vody.
OZ bere na vědomí
− Paní místostarostka informovala OZ o jednání ohledně Libušínského potoka z 1.9.2011 se
zástupci Magistrátu města Kladna, odboru Životního prostředí s ing. Synkovou, pí.
Pospíšilovou a Povodí Vltavy s ing. Lepeškovou a p. Konopáskovou, p. Husnaje a p. Chládka.
OZ bere na vědomí

− Paní Suchopárková navrhla rekonstrukci suterénní místnosti. Z důvodu nevyhovujícího stavu
(mokré zdi, padající omítka) je třeba nechat vypracovat cenové nabídky od více dodavatelů.
OZ bere na vědomí
− OZ projednalo dlužnou částku za vypracování změny Územního plánu č.1 a dořešení finanční
spoluúčasti od p.Šedivého a p. Endingera.
OZ bere na vědomí
− Pan starosta informoval OZ o jednání se zástupci firmy Jednota ohledně konzumace
alkoholických nápojů před prodejnou Jednoty ve Svinařově a následné znečišťování obecních
pozemků okolo místní autobusové zastávky. Znečišťování obecních pozemků je zakázáno a
řešeno Obecně závaznou vyhláškou č. 01/2007 konkrétně bodem I. odstavec a).
OZ bere na vědomí
V průběhu jednání se omluvili dva zastupitelé, p. Šmausová a pan starosta p. Pružinec. Jednání
zastupitelstva předsedala p. místostarostka pí.Horová
− OZ odsouhlasilo, že jednotliví předsedové výborů předloží vyhodnocení plánu práce za I.pol.
2011 a zároveň předloží plán práce na II. pol. 2011.
Hlasování 5.0

Usnesení:
-

Odsouhlasení umístění výherního hracího přístroje

-

Žádost o posečkání s platbou
č. 00374279/11/060984203148.

-

Odsouhlasení věcného břemene -přípojka RWE

-

Odsouhlasení vyhodnocení plánu za I. pololetí a II. pololetí 2011

platebních

výměrů

Zapsala: Horová Romana
Ověřovatelé zápisu :
P r u ž i n e c Jaroslav

……………………………….

Ověřovatel
Š m a u s o v á Zlata

…………………………………

Ověřovatel
S u c h o p á r k o v á Marie
ověřovatel

………………………………..

č.

350519/11/060984203148

a

Usnesení
Zastupitelstva obce Svinařov ze dne 14.9.2011

Obecní zastupitelstvo schvaluje:
52/2011
Provoz výherního hracího přístroje (dále jen VHP ) dle ust. § 18 odst. 1 a) zákona č. 202/1999 Sb., o
loteriích a jiných podobných hrách v platném znění a to v pohostinství „VILLA“, Hlavní 39, Svinařov.

53/2011
Žádost o posečkání s platbou platebních výměrů č. 350519/11/060984203148 a č.
00374279/11/060984203148. Odvod za porušení rozpočtové kázně ve výši 10.846.000,- Kč a
platebním výměrem vyměřené penále za porušení rozpočtové kázně vy výši 4.295.016,- Kč.

54/2011
Zřízení věcného břemene z důvodu „STL“ přípojky Svinařov čp. 165, p. Šplíchalové, kde obsahem
věcného břemene je oprávnění plynárenské společnosti RWE GasNet, s.r.o. zřídit a provozovat
plynárenské zařízení.

55/2011
Předložení vyhodnocení plánu práce za I.pol. 2011 a zároveň předložení plánu práce na II. pol. 2011.

